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Resumo

A linha de cuidado configura-se como uma estratégia de reorganização dos 

serviços de saúde, a fim de superar a fragmentação das práticas e alcançar uma assistência 

integral. O objetivo deste estudo foi analisar o olhar da equipe multiprofissional acerca da 

implantação da linha de cuidado numa unidade docente-assistencial. Pesquisa realizada 

no Complexo Comunitário Vida Plena, unidade docente-assistencial em Salvador, Bahia.  
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Os sujeitos foram profissionais que atuam na linha de cuidado, totalizando 17. A análise 

dos depoimentos foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin e emergiram 

quatro categorias: linhas de cuidado: (re)construindo caminhos para operar novos modos 

de organizar os serviços de saúde; entre ligas e conexões: implicações do ser e do fazer dos 

profissionais de saúde no redirecionamento dos processos de trabalho; desafios da proposta 

das Linhas de Cuidado na construção de saberes e práticas para um novo modelo de cuidado; 

o cuidado ao longo do tempo como atributo da proposta das Linhas de Cuidado. Conclui-se 

que, apesar de a linha de cuidado propor uma reflexão acerca das novas práticas de saúde, a 

equipe multiprofissional reconhece que a proposta ainda está em processo de consolidação.

Palavras-chave: Assistência centrada no paciente. Prática profissional. Equipe interdisciplinar 

de saúde. Gestão em saúde.

THE LOOK OF A MULTIDISCIPLINARY TEAM ON THE LINES OF CARE: (SAW) SEE THE 

WEAVING OF THE THREADS

Abstract

The line of care appears as a strategy for the reorganization of health services 

in order to overcome the fragmentation of practices and achieve comprehensive health 

care. The goal of this study was to analyze the look of the multidisciplinary team about the 

implementation of the line care unit in a teaching-service. A search in the Full Life Community 

Complex, unit training-assistance in Salvador, Bahia. The subjects were professionals working 

in the line of care, totaling 17. The analysis of the statements was performed by content 

analysis of Bardin and emerged four categories: care lines: (re) building paths to operate new 

ways of organizing health services, among alloys and connections: Implications of being and 

to health professionals in the redirection of work processes, challenges of the proposal of the 

Lines of Care in construction of knowledge and practice to a new model of care and care over 

time as an attribute of the proposed line of care. We conclude that, despite the line of care to 

make a reflection about the new health practices, a multidisciplinary team acknowledges that 

the proposal is still in the process of consolidation. 

Key words: Patient-centered care. Professional practice. Interdisciplinary team of health. 

Health management.
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LA MIRADA DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LAS LÍNEAS DEL CUIDADO: 

(VI) VIENDO EL TEJER DE LOS HILOS

Resumen

La línea del cuidado se configura como una estrategia para la reorganización 

de los servicios de salud, con la finalidad de superar la fragmentación de las prácticas y 

lograr una asistencia integral. El objetivo de este estudio fue analizar la mirada del equipo 

multidisciplinario sobre la implementación de la línea de cuidado en una unidad de 

enseñanza-asistencia. Investigación realizada en el Complejo Comunitario Vida Lleno, 

unidad docente-asistencial en Salvador, Bahía. Los sujetos de la investigación fueron 17 

profesionales que actúan en la línea de cuidado. Las entrevistas fueron analizadas a través 

del análisis de contenido de Bardin, del cual emergieron cuatro categorías: las líneas del 

cuidado: (re)construyendo caminos para operar nuevas formas de organizar los servicios de 

salud; entre uniones y conexiones: las implicaciones del ser y del hacer de los profesionales 

de salud en el redireccionamiento de los procesos de trabajo; desafíos de la propuesta 

de las Líneas del Cuidado en la construcción de los saberes y las practica para un nuevo 

modelo de cuidado; el cuidado a lo largo del tiempo como atributo de la propuesta de 

las Líneas del Cuidado. Se concluye que, a pesar de la línea del cuidado proponer una 

reflexión sobre las nuevas prácticas de salud, el equipo multidisciplinario reconoce que la 

propuesta todavía está en proceso de consolidación.

Palabras-clave: Atención centrada en el paciente. Práctica profesional. Equipo 

multidisciplinario de salud. Gestión en salud.

INTRODUÇÃO

As linhas de cuidado foram discutidas com base na reflexão sobre o conceito 

da integralidade do cuidado na gestão hospitalar. Para se alcançar a integralidade plena, as 

linhas de produção de cuidado deverão se comportar como uma estratégia gerencial, como 

também guiar os usuários no fluxo, ao romper com os limites dos serviços de origem e se 

transversalizar pela rede assistencial.1

Pensar na produção do cuidado em rede e de forma sistêmica traz consigo a 

ideia de construção de pontes entre os diferentes serviços, visando a continuidade do 

cuidado. Neste sentido, as linhas de cuidado são conceituadas como uma forma de organizar 

o caminho do usuário pela rede de serviços e de qualificar as portas de entradas do sistema, 
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de forma que a equipe possa acolher, compreender, corresponsabilizar, intervir com vínculo 

e produzir autonomia, oferecendo um atendimento adequado às necessidades de cada um.2 

Além disso, foram pensadas para superar a fragmentação das práticas de saúde, começando 

pela reorganização dos processos de trabalho na rede básica e depois foi somando-se a todas 

as outras ações assistenciais.3 

Na nossa prática, pudemos constatar que os processos de trabalho influenciam 

na operacionalização das linhas de cuidado e que a equipe multiprofissional reconhece a 

necessidade de consolidação dessa proposta. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo 

apreender o olhar da equipe multiprofissional sobre as linhas de cuidado. 

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de natureza qualitativa, realizado 

em uma unidade docente assistencial localizada no bairro do Pau da Lima, em Salvador (BA). 

Participaram do estudo 17 sujeitos da equipe multiprofissional, formada por docentes responsáveis 

pela orientação dos graduandos de medicina de uma faculdade privada e residentes em Saúde da 

Família. O critério de inclusão foi ter no mínimo seis meses de experiência na linha de cuidado. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana de Medicina, em 2 de 

setembro de 2009, sob o protocolo no. 100/2009. Os sujeitos participantes assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado segundo critérios da Resolução no. 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde para pesquisa com seres humanos. Para manutenção do anonimato 

dos sujeitos, foram-lhes atribuídos nomes fictícios de pedras preciosas.

A coleta de dados foi realizada com a aplicação do instrumento de entrevista 

contendo três perguntas abertas. Os depoimentos foram analisados pela técnica da análise de 

conteúdo, modalidade temática norteada por Bardin, sendo desdobrada em: 1a etapa, pré-

-análise, em que foram organizados os depoimentos e a constituição do corpus de análise; 

a 2a etapa compreendeu a exploração do material; a 3a etapa consistiu no tratamento dos 

dados, com base na frequência de presença e verificação da homogeneidade de sentido.4 

Após a análise compreensiva dos depoimentos emergiram quatro categorias concretas que 

expressaram o olhar da equipe multiprofissional sobre as linhas de cuidado: 1. Linhas de 

Cuidado: (re)construindo caminhos para operar novos modos de organizar os serviços de 

saúde; 2. Entre ligas e conexões: implicações do ser e do fazer dos profissionais de saúde no 

redirecionamento dos processos de trabalho; 3. Desafios da proposta das Linhas de Cuidado 

na construção de saberes e práticas para um novo modelo de cuidado; 4. O cuidado ao longo 

do tempo como atributo da proposta das Linhas de Cuidado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As categorias foram discutidas de acordo com o referencial teórico pertinente e 

são apresentadas a seguir.

CATEGORIA 1 – LINHAS DE CUIDADO: (RE)CONSTRUINDO CAMINHOS PARA 

OPERAR NOVOS MODOS DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE

As linhas de cuidado são potentes ferramentas para organizar os serviços, pois 

seu desenho permite que a equipe de saúde possa imaginar o caminho a ser percorrido pelo 

usuário, de modo a desenvolver ações gerenciais voltadas para suas necessidades.5 

“Linha de cuidado eu compreendo que é esse fluxo organizado e estruturado do 

paciente dentro de uma unidade de saúde. Dentro, na verdade, de um sistema 

de saúde.” (Safira).

“A gente ainda está engatinhando nisto, certo? Mas, eu acho que a gente 

oportunizou a sistematização do cuidado.” (Pérola).

“Antes eram ações isoladas, e agora, essas ações têm um objetivo, têm uma 

sequência, tem um itinerário, têm um fluxo.” (Rubi).

Percebe-se, nas falas, que houve um resgate de fluxos organizados e estruturados 

na unidade, e ações que antes eram realizadas isoladamente, após a implantação das linhas 

de cuidado se interligaram, formando conexões que agora possuem um fluxo sistematizado e 

redirecionado para o cuidado, contribuindo para a organização das ações dentro do serviço. No 

âmbito da assistência, observou-se também que essa proposta foi fundamental para ampliar e 

qualificar o fazer dos profissionais da equipe multiprofissional, conforme as falas a seguir:

“Qualifica mais as ações, porque tem várias propostas de atuação. Você trabalha 

com educação em saúde, com a prevenção de agravos, com o controle de 

determinados problemas de saúde.” (Diamante).

“A linha de cuidado possibilitou a operacionalização da clínica ampliada 

[...] E o fluxograma ajuda a gente a reconhecer o itinerário terapêutico desse 

paciente.” (Rubi).
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Para a organização de linhas de cuidado é fundamental que sejam planejados 

fluxos que impliquem em ações resolutivas das equipes de saúde.2 Neste sentido, no 

discurso de Diamante, os profissionais de saúde ampliaram suas ações, atuando também 

na perspectiva da promoção da saúde, utilizando-se de tecnologias leves na prevenção 

e controle dos agravos. Na fala de Rubi, a implantação das linhas de cuidado possibilitou a 

qualificação das ações para ressignificar a clínica e a atenção ao usuário. 

Estudo semelhante relatou a experiência da implantação de linhas de cuidado, 

com base em um fluxo claro e regulado, com avaliação clínica das prioridades e o retorno do 

paciente para acompanhamento.5 

Em seu depoimento, Safira cita que as linhas de cuidado estruturadas em 

priorização de riscos possibilitaram um melhor acesso dos pacientes desses grupos ao serviço:

“A gente consegue organizar inclusive prioridades. Hoje tem nutrição com uma 

demanda reprimida muito grande, tem que priorizar essa demanda e oferecer 

nossos serviços de uma maneira mais organizada, mais estruturada que aqui já é 

feito para os pacientes de alto risco, muito alto risco [...] Você consegue favorecer 

algum tipo de equidade.” 

Apesar do esforço em reorganizar o serviço e as ações para ampliação do acesso, 

essa estratégia não foi suficiente para suprir a alta demanda por serviços na unidade. 

“O problema que eu vejo na Linha de Cuidado e em todas essas situações é a 

demanda [...] E o tempo é exíguo, muito curto para você fazer tanto. Falta você 

conseguir incorporar a qualidade e a quantidade.” (Topázio).

“Nas ações da linha de cuidado, a maior dificuldade é de garantir as consultas, 

porque o número de pacientes é muito grande.” (Jade).

A demanda reprimida, como também o tempo limitado para atendimento 

desses pacientes, foi citada como entrave para operacionalização da proposta pela 

equipe. Além dessas dificuldades operacionais, foi observado, nos discursos, que a falta de 

entendimento da proposta e da adesão também influenciaram no processo de trabalho da 

equipe, como referem as falas a seguir:
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“Esse fluxo ainda eu acho frouxo, muito frouxo. A Linha de Cuidado precisa ter 

um fluxo bem claro para todos os participantes. Eu percebo que a gente não tem 

trabalhado tanto o fluxograma do paciente hipertenso, diabético e gestante com 

os alunos.” (Topázio).

“Tem certa dificuldade de entendimento da proposta, porque tem uma 

rotatividade muito grande de pessoas, no caso os internos.” (Diamante).

“É uma diretriz, é uma forma de organização, é uma filosofia, tem que acreditar 

[...] precisa ser percebido por vários profissionais e por toda uma equipe [...] Então, 

se algumas pessoas não abraçam e não acreditam, realmente dificulta.” (Ametista).

No discurso de Topázio, a dificuldade no entendimento da proposta por 

parte dos alunos é justificada pela falta de maior esclarecimento por parte dos docentes. 

Já na fala de Diamante, a rotatividade dos alunos é o que dificulta o entendimento. 

Importante notar no discurso de Ametista que, além do entendimento, se faz necessário 

acreditar na proposta. 

Para que as linhas de cuidado se concretizem, deve-se estabelecer um pacto 

entre todos os atores envolvidos, de forma que a proposta seja conhecida e adequada, ou 

seja, responsabilizar-se e implicar-se com os problemas e demandas dos usuários para garantir 

respostas resolutivas.2

CATEGORIA 2 – ENTRE LIGAS E CONEXÕES: IMPLICAÇÕES DO SER E DO FAZER 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO REDIRECIONAMENTO DOS PROCESSOS 

DE TRABALHO

O trabalho em saúde se dá por meio do encontro entre diferentes profissionais e 

desses com os usuários, ou seja, são fluxos permanentes entre sujeitos e formam uma intricada 

rede de relações.6 O vínculo foi citado pelos sujeitos como uma potencialidade conquistada 

após a implantação da linha de cuidado, como mostra a fala do sujeito Opala.

“O vínculo é muito forte quando ele entra na Linha de Cuidado. Ele estabelece, 

assim, compromisso por ter todo o vínculo não apenas com um profissional, mas 

com diferentes categorias.” 
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Os profissionais envolvidos no trabalho em saúde devem aprimorar 

continuamente sua inteligência intrapessoal e interpessoal, para garantir o vínculo com os 

usuários e a qualidade dos serviços de saúde.7

Em contrapartida, diante da complexidade dessas redes relacionais, os sujeitos 

da pesquisa afirmaram que o relacionamento interpessoal na equipe multidisciplinar 

configura-se em obstáculo para a operacionalização da proposta, conforme relatado por 

Ágata, como também enfatizaram sua importância na gestão dos processos de trabalho, na 

busca da garantia do cuidado integral ao usuário.

“A maior dificuldade, eu considero o relacionamento interpessoal, já que é algo 

inovador que vai mexer com o saber de todos. Uma dificuldade de qualquer projeto 

que se proponha como ‘multi’, ‘inter’ e que envolva esta questão dos diferentes 

saberes.” (Ágata).

As falhas na comunicação também foram consideradas por alguns sujeitos como 

ponto que dificulta, considerando a necessidade de maiores discussões sobre as mudanças 

do processo de trabalho diante das novas práticas de saúde almejadas, podendo desencadear 

ruídos e resultar em impactos na qualidade do atendimento e na concretização da linha de 

cuidado, conforme citam Turquesa e Pérola:

“Uma dificuldade é ter uma maior informação da recepção. Às vezes, quando a 

gente chega na recepção, o prontuário já desceu; é uma falha de comunicação.”

“É uma coisa que você aprende e esse aprendizado vai com o enfrentamento das 

tensões, com a comunicação adequada [...] Como as rodas de discussão, trabalhar 

as tensões [...] Ver a disponibilidade das pessoas e essa facilidade de escutar, de 

falar, de se comunicar pra gente ‘acertar os ponteiros’.” 

Nesse sentido, para a resolução dos conflitos no trabalho em saúde é 

fundamental o estabelecimento de princípios éticos, a cooperação e a compreensão do 

processo de trabalho dos serviços de saúde.8 Sendo assim, ficou evidente, nos depoimentos 

a seguir, que os valores éticos, morais, ideológicos, religiosos e subjetivos dos profissionais da 

saúde devem estar de acordo com as novas práticas de saúde, para realmente concretizá-las.
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“Os profissionais não são sensíveis a essa questão, mas é muito uma questão de 

valores, de informação, do que você aprendeu como verdade pra mudança desse 

paradigma.” (Brilhante).

“Uma das questões é essa, das pessoas acreditarem. Então, conforme a gente 

pensa é como a gente vai direcionar a nossa vida. Se a gente acha que isso não é 

possível, a gente vai estar sempre achando que é difícil, sempre bloqueando, não 

vai acontecer nunca.” (Pérola).

A hierarquização foi outra dificuldade apontada como entrave no processo de 

trabalho. As relações interpessoais recebem influência da estrutura hierárquica, das pessoas 

envolvidas no trabalho, da satisfação com a tarefa desempenhada, do grau de flexibilidade das 

pessoas, entre outros fatores.9 

“É a gente discutir numa roda, onde tivesse todo mundo no mesmo nível, consultor, 

técnico, todos os profissionais. E não essa hierarquização o tempo inteiro.” (Pérola).

Esse obstáculo merece ser superado para a conquista da consolidação do projeto 

da linha de cuidado, conforme o discurso de Pérola, que reflete sobre a necessidade de 

integrar todos os atores envolvidos para discussão dos processos de trabalho em saúde. 

O cuidado com o outro, dentro dos serviços de saúde, possibilita a redução das 

relações de dominação que se estabelecem entre os vários atores e ainda a abertura de um 

espaço de igualdade no trabalho em equipe, valorizando a cooperação entre os saberes e o 

compartilhamento decisório.10 

CATEGORIA 3 – DESAFIOS DA PROPOSTA DAS LINHAS DE CUIDADO NA 

CONSTRUÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS PARA UM NOVO MODELO DE CUIDADO

A equipe multiprofissional considerou que a linha de cuidado configura-se em 

um importante dispositivo para a mudança do modelo biomédico, no entanto reconheceu 

a dificuldade na transformação desse modelo, pois considera que muitos profissionais são 

limitados à visão biológica, como citado nas falas de Ônix e Ágata. 

“Há limitação, ainda, à dimensão biológica. Acho que ainda é muito predominante 

na maioria dos profissionais, principalmente do profissional médico.” 
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“Principalmente o médico, o estudante de medicina, eles vêm de uma formação 

ainda muito biomédica. Muitas vezes, eu ouço eles falarem: ‘eu quis fazer 

medicina por que eu gosto de ser médico, gosto de doença’.” 

Além disso, pôde-se constatar que a dificuldade no rompimento com esse 

paradigma refletiu na construção desse projeto dentro da unidade, pois a linha de cuidado do 

adulto está centrada na doença, sendo o usuário reconhecido por meio dessa. 

“Linha de cuidado, eu entendo como a construção de critérios de monitoramento 

em relação a algum agravo, alguma doença que se quer acompanhar, monitorar, 

em relação ao fluxo do paciente que chega à unidade.” (Topázio). 

“Você tem que ir sempre pesquisando na linha de cuidado, e isso vai reforçar 

realmente o impacto disso no futuro dele, na diminuição dos riscos, na 

melhor condução da doença dele, evitando agravos, complicações e mortes.” 

(Esmeralda).

O que se defende não é deixar de lado todo o conhecimento sobre as 

doenças, mas fazer um uso prudente desse conhecimento guiado por uma visão ampliada 

das necessidades dos indivíduos que se cuida. A abertura dos profissionais para as outras 

necessidades que não estão centradas na doença presente seria a marca maior de um dos 

sentidos da integralidade.11 Por outro lado, a fragmentação do cuidado também é vivenciada 

pela equipe multiprofissional, conforme o discurso de Rubi:

“É como se o residente agora de saúde bucal só fizesse clínica ampliada relativa à 

saúde bucal, e o grupo de psicologia só olhasse os aspectos afetivos e emocionais. 

Então, a gente volta à fragmentação de antes.”

O fato de se ter vários profissionais trabalhando em um mesmo espaço não 

significa que esses superem a fragmentação de saberes. Muitas vezes, o que existe é uma 

justaposição alienada de trabalhos e cada profissional apresenta-se com exercício autônomo e 

independente.12 

Uma grande barreira nesse processo é a formação dos próprios docentes, 

que deveriam atuar como modelos para seus alunos. No entanto, corresponder a essas 
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expectativas, produzindo mudanças positivas e formando profissionais para esse novo 

modelo é um desafio a ser superado, pois os professores também não foram formados 

para atuar nesse novo cenário.13 Dessa maneira, nos discursos a seguir, essa dificuldade foi 

pontuada: 

“Na área acadêmica, isso é importantíssimo, porque você está construindo um 

profissional para o futuro [...] Então, a gente acaba não criando nesses indivíduos, 

não constroi neles tanto como gostaríamos. A consciência da importância da linha 

de cuidado é contribuir para ela ser efetivada.” (Topázio).

“É uma dificuldade ainda dos preceptores de medicina perceber essa linha de 

cuidado e, para eles, parece que é só o preenchimento de uma planilha. Existe uma 

fragmentação do olhar do preceptor também e aí passa para os internos.” (Rubi).

Topázio demonstra, em sua fala, um olhar crítico sobre sua prática educativa, ao 

comentar sobre suas fragilidades como docente. 

A despeito das críticas direcionadas à formação e atuação dos profissionais 

de saúde dentro da unidade, a equipe vivencia o desafio constante de tentar superar esse 

modelo biomédico e, paradoxalmente, aponta a linha de cuidado como importante suporte 

para a formação dos graduandos de medicina e para os residentes.

“Contribui principalmente para os internos na formação, porque eles têm 

essa oportunidade de conviver com diferentes categorias nesse espaço; têm a 

oportunidade de ver a importância de outros aspectos.” (Brilhante).

“Constrói dentro dos profissionais e das pessoas que estão envolvidas a importância 

desse monitoramento mais personalizado, mais cuidadoso do histórico que tem 

que ter desse paciente.” (Topázio).

Dessa forma, a integração entre ensino, pesquisa, serviço e formação 

compartilhada com a equipe multiprofissional é uma estratégia indutora de mudanças 

positivas do modelo de atenção e para a construção do SUS que se quer.14 
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CATEGORIA 4 – O CUIDADO AO LONGO DO TEMPO COMO ATRIBUTO DA 

PROPOSTA DAS LINHAS DE CUIDADO

A linha de cuidado permite um acompanhamento longitudinal, no qual o 

profissional apresenta-se como referência para o sujeito com base no vínculo que constrói nos 

encontros.5 

“A Linha de Cuidado possibilita um acompanhamento mais de perto; você tem 

como conhecer a história do sujeito, um acompanhamento longitudinal.” (Safira).

“Eu acho que a longitudinalidade também é um fator muito positivo, que contribui 

para a atenção mais integral e o que é proposto mesmo, mas que tenha a ver com 

a ESF [Estratégia Saúde da Família].” (Rubi).

Os discursos citados permitem perceber-se que a linha de cuidado possibilita 

conhecer a singularidade do sujeito, os determinantes de seu processo de saúde-doença e um 

olhar mais amplo e individualizado. Além disso, proporciona um acompanhamento longitudinal, 

no qual auxilia o profissional na identificação dos impactos de intervenções junto ao usuário:

“A linha de cuidado tem que se responsabilizar pela entrada e saída desse usuário 

de forma responsável [...] Então, essa longitudinalidade do cuidado, eu acho que 

ainda é um dos fatores de entrave para operacionalização e eficácia maior dos 

resultados desse projeto.” (Ônix).

“Então, é assim. O cuidado tem vários aspectos, tem o aspecto da segurança do 

encaminhamento no sistema [...] O profissional deve saber o que existe de melhor 

para aquele paciente.” (Pérola).

Alguns sujeitos relataram dificuldades existentes para garantir a continuidade 

do cuidado possíveis de identificar no cotidiano dos serviços. Uma delas é a lacuna na 

comunicação entre os serviços; a outra se refere à necessidade de conhecer a rede de 

referência por parte dos profissionais responsáveis pelo cuidado de determinado sujeito/

família/comunidade, como citado por Ônix e Pérola.

A continuidade do cuidado apresenta-se como uma perspectiva do 

princípio da integralidade. Pôr em prática esse princípio ainda é um desafio, visto que 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.35, n.3, p.619-633 

jul./set. 2011 631

se faz imprescindível que seja garantido o caminhar na rede pelo usuário sem as barreiras 

burocráticas, bem como o desenvolvimento da dimensão cuidadora do profissional de 

referência, que vai além da competência exclusivamente técnica.15

As práticas de cuidado, ao longo do tempo, necessitam de disponibilidade 

e flexibilidade dos profissionais, para adaptar e ajustar o que for necessário no 

acompanhamento. Pérola relata a importância da dimensão cuidadora, assim como a 

participação ativa do usuário no processo do cuidado:

“Esse exercício constante, esse desafio constante, de você ver o que é melhor para 

o paciente no tratamento daquele agravo, o tratamento do paciente ao longo do 

tempo [...] Você tem que desenvolver habilidades para enfrentar as dificuldades 

junto com o paciente. Então, dá pra trabalhar assim, a corresponsabilidade.” 

Para atuar como operador do cuidado, o trabalhador de saúde necessita assumir 

e incorporar seu papel de cuidador e ampliar a composição de sua caixa de ferramentas, 

promovendo ganhos de autonomia dos usuários e comprometendo-se com a defesa da vida 

individual e coletiva.16

Do exposto, pôde-se concluir que as linhas de cuidado estão em franca 

consolidação do processo de implantação, tendo ainda a equipe o desafio produzir 

mudanças no seu processo de trabalho. Diante da complexidade das relações interpessoais, 

sugerem-se discussões acerca das tensões e conflitos em rodas de conversa, por 

possibilitarem maior horizontalidade na construção coletiva de novas práticas voltadas para 

uma atenção integral. 

Outra proposta é o encontro pedagógico sobre como é desenvolvida a linha 

de cuidado na unidade para os acadêmicos de medicina no início do estágio, antecedendo 

a práxis ambulatorial. Além disso, sugere-se a divulgação semestral da análise dos dados 

na unidade, com base nos indicadores utilizados na linha de cuidado, como estratégia de 

sensibilização para os atores participantes, bem como a adoção de medidas resolutivas ou 

minimizadoras diante do panorama encontrado, se necessário. 

Ainda que a linha de cuidado proponha uma reflexão acerca das novas práticas 

de saúde, a pesquisa revelou que a equipe multiprofissional reconhece que a proposta ainda 

está em processo de consolidação.
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